
)نام آموزشگاه: دبیرستان دخترانه امام حسین (ع  

 

 نام خانوادگی دبیر : غیور کاظمی

 

صبح ٩ :ساعت شروع   ٣/٩٩/ ۲۱تاریخ امتحان:    

 

دقیقه ٦٠مدت امتحان:          ٢تعداد صفحات:   

 

 بسمه تعالی 

مشهد مقدس ٦اداره آموزش و پرورش ناحیه   

 موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین علیه السالم

٩٨ – ٩٩سال تحصیلی   

رشته تحصیلی: انسانی       دهمیاز  پایه تحصیلی:  

 

٦:  تعداد سواالت  

  روان شناسیسواالت امتحان درس:  

  

  

  

  

 

  امتحان نوبت دو م 

  نام و نام خانوادگی:

  

    سؤاالت                                                                                                               بارم

.عبارات زیر را با کلمات مناسب کامل کنید  ٧٥/٠  

فرآیند بازنمایی اطالعات موجود در حافظه ........... نام دارد . )١-١  

.رهای وابسته به آمادگی زیستی ........... می گویند در روان شناسی به رفتا) ٢-١  

.آفت تمرکز ........... است ) ٣-١  

١  

.جمالت درست و نادرست را مشخص کنید  ٧٥/٠  

. مصاحبه های بدون ساختار ، شبیه پرسشنامه هستند )  ١-٢  

. یکی از ویژگی های رشد در دوره نوجوانی ، ناگهانی بودن آن است )٢-٢  

  . شناسان گشتالت بر این باور هستند که روشهای جزءنگر درک جامعی ایجاد می کنند روان)  ٣-٢

٢  

 در سواالت زير گزينه صحيح را عالمت بزنيد  ٧٥/٠

عالی ترین مرتبه شناخت چیست ؟ و تصمیم گیری بر مبنای کدام پردازش کار آمدتر می باشد ؟) ١-٣  

پردازش مفهومی –تصمیم گیری ب) پردازش ادراکی                             –استدالل الف)        

پردازش ادراکی –قضاوت د) پردازش مفهومی                                   –تفکر ج)         

به چه دلیل میزان تحریک پذیری نوجوانان افزایش و حاالت هیجانی آنان به سرعت تغییر می کند؟) ٢-٣  

رشد اجتماعی  ب)                                   رشد شناختی و عاطفیالف)       

                رشد هیجانی  د)رشد اخالقی                                                   ج)        

؟ مهمترین عامل عدم گزارش پرش دو ثانیه ای عقربه ثانیه شمار توسط آزمودنی ها چیست) ٣-٣  

رد یابی درستد)                 خستگی  جست وجو             ج)  ب)    گوش به زنگی         الف)        

 

٣  

٧٥/٠  

  

  

  

  

 پاسخ کوتاه دهید.

)٥/٠( دو کارکرد مهم حافظه کاری را بنویسید. )١-٤  

 

)٢٥/٠(؟  تاثیر یادگیری های گذشته بر حل مسئله را چه می نامند) ٢ -٤  

  

  

٤  

٣  

  

  

  

 سواالت زیر را تعریف کنید.

تعریف عملیاتی)  ١-٥   

  فراخنای زندگی)  ٢-٥

  )  اثر نهفتگی٣-٥

٥  



 

  

  

١  

  

  

١  

  

١  

  

  

١  

  

  

  

  

١  

  

  

١  

  

  

  

  

  

           

  

  

  

  

  

  

جمع 

١٠  

. پاسخ کامل دهید  

. انواع خطاهای حافظه رانام برده ، هریک را توضیح دهید ) ١-٦  

  

.(برای هر کدام دو مورد کافی است ) حل مسئله  ، تحلیلی  با اکتشافی را بنویسید تفاوت  دو روش) ٢-٦   

 

 از دو سوال زیر: گروه الف یا  گروه ب را  به دلخواه انتخاب و به آن پاسخ دهید .

 گروه الف :

  روش خرد کردن مسئله را توضیح دهید . )٣-٦

 

دو نکته مهم در آزمایش ابینگهوس را بنویسید . )٤-٦  

 

 گروه ب :

) تفاوت سبک تصمیم گیری اجتنابی با سبک تصمیم گیری منطقی را بنویسید . ٣-٦  

 

) منظور از درماندگی آموخته را بنویسید .٤-٦  

 

 

 

   

 انسان های خالق کارهای متفاوتی انجام نمی دهند بلکه همان کارها را به شکل متفاوت انجام می دهند .

 

  عزیزانم موفق باشید  

 

٦  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 با یاد خدای مهربان

 دبیرستان امام حسین )ع( واحد یک دوره دوم

  99پاسخنامه درس روان شناسی خرداد

غیور کاظمی اکرم طراح :  

(57/0)( خوگیری 1-3                        ( رسش 1-2                ( تفکر        1-1                                    1پاسخ سوال   

(57/0)           ( غ2-3                            ( ص 2-2               ( غ              1-2                                  2پاسخ سوال   

(75/0)         ج( 3-3                               د( 2-3                  ( ب           1-3                                 3پاسخ سوال   

   4پاسخ سوال 

(27/0)( مطالبی را که به مدت کوتاهی الزم داریم ، ذخیره می کند 4-1    

(27/0) فضای کار برای فعالیت جاری ذهن فراهم می کند             

(27/0)  ( انتقال4-2    

ت که در روش علمی متغییر مورد نظر باید به صورت عینی و عملیاتی این اس منظور از تعریف( 1-7    7پاسخ سوال 

یا تقریبا یکسانی  دقیق تعریف شود به طوری که همه افراد با مطالعه تعریف متغییر مورد نظر ، به برداشت یکسان و

(1برسند )  

(1)( شناسایی و پیش بینی تغییرات در طول زندگی را فراخنای زندگی می گویند 7-2  

(1)حل مسئله برای مدت زمانی مشخص اثر نهفتگی می گویند  گرفتن اثر نادیده ه ( ب7-3  

                         6پاسخ سوال 

(7/0)( حذف کردن و اضافه کردن 6-1   

(27/0) بخش هایی از خاطرات سپرده شده را فراموش می کند  فرد  در این خطا  حذف کردن :   

(27/0ه بافی روی می آورند )خاطرات یا افسانیف رضافه کردن : فرد در این خطا به تحا  

مبتنی بر محاسبات ذهنی ، قواعد منطقی و نیاز سنجی است و دستیابی به راه حل مسئله را  روش تحلیلی  (6-2

(7/0تضمین می کند )دو مورد از موارد فوق کافی است ()  



اجرای آن دستیابی به راه حل  عمدتا تابع نظر و احساس شخصی است وبدون دلیل منطقی و  ی روش اکتشاف         

  (7/0) دو مورد از موارد فوق کافی است ( ) مسئله را تضمین نمی کند

 پاسخ گروه الف 

( در روش خرد کردن مسئله که یکی از روشهای اکتشافی است یک مسئله بزرگ به چندین مسئله کوچک 6-3

(1)ه های کوچک را حل می کنند تا بتدریج به حل مسئله بزرگ دسترسی یابند لافراد مسئ تقسیم می شود و  

  (7/0) با گذشت زمان ، بعضی از واژگان فراموش شدند( 6-3

(7/0)بیشترین مقدار فراموشی در ساعات نخست بعد از یادگیری صورت می گیرد          

 پاسخ به سواالت گروه ب 

(7/0د تصمیم بگیرد ولی هیچ گاه تصمیم وی عملی نمی شود )( دراین سبک فرد قصد دار6-3  

(7/0در سبک تصمیم گیری منطقی براساس یک روش قاعده مند و منظم است )         

کاری از دستش برنمی آید تا موقعیت ناگوارش را تغییر دهد ، حالت اورا در  فرد به این باور برسد که هیچ (  اگر6-4

(1)ماندگی آموخته شده می نامند   

 

نمره  10:  جمع    

 

 



 با یاد خدای مهربان
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